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П р и б о ј  
 
 
 Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове, решавајући по захтеву Зец Ратомира из Прибоја, издавање решења 
којим се одобрава реконстукција стана, на основу члана 145. став 7. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС,  24/11, 121/12, 43/13 УС, 50/13 УС 
и 98/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку,  доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДОБРАВА СЕ Центру за социјални рад Прибој и Зец Ратомиру из Прибоја, 
реконструкција стана рег. броја 241, који се налази у приземљу стамбене зграде у Прибоју, у улици 
Немањина број 39, на кат. парцели број 1839 КО Прибој, којом реконструкцијом се формира стан 1 - 
гарсоњера укупне површине 13,72 м2  и стан 2 - гарсоњера укупне површине 21,61 м2.  
        Саставни део овог решења је главни пројекат  израђен од стране ГЗР „Акрополис плус“   
Прибој (одговорни пројектанти: Танасковић Рада дипл.инж.арх., Колић Салих дипл.инж.ел.,) са 
извештајем о извршеној техничкој контроли извршеној од стране „Фад Пројект”  Пријепоље 
(вршиоци техничке контроле: Деленџић Мерсудин дипл.инж.грађ., и Брашанац Миле                
дипл.инж.ел.). 
 
 

    О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Зец Ратомир из Прибоја захтевом од 26.11.2014. године, упућеног овом органу тражи 
издавање решења којим се одобрава реконструкција стана ближе описаног у диспозитиву овог 
решења.  
 Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио: 

 главни пројекат  са извештајем о техничкој контроли, 
 одлука Фап Корпорације а.д. Прибој од 10.03.2014. године, 
 копија плана, 
 одлука Скупштине станара стамбене зграде у Прибоју, у улици Немањина 39, 
 извод из листа непокретности број 554 КО Прибој, 
 таксу. 

 Према  члану 145. Закона о планирању и изградњи, реконстукција се врши на основу 
решења којим се одобрава извођење радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске 
дозволе. Уз захтев  се подноси доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона и  главни 
пројекат.  

На основу поднете документације и применом прописа из увода, одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка има право 
жалбе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд – Златиборски управни 
округ Ужице у року од 8 дана од дана пријема решења. 

Жалба се предаје преко овог органа, непосредно, или преко поште (препоручено) таксирана 
са 430,00 динара републичке административне таксе (жиро-рачун број 840-742221843-57, модел 97, 
позив на број 43-083). 

Решено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под 03 број: 351-391/2014 од  11.03.2015. године. 
 Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви.  
  
 
                                                                                                                       Руководилац Одељења, 
                                                           Елвис Мујовић 


